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Samenvatting
Hart- en vaatziekten (HVZ) komen veel voor in de algemene bevolking. Het risico op 
het krijgen van HVZ verschilt tussen etnische groepen in de bevolking. Vergeleken 
met Nederlanders van Europese herkomst komen onder Surinamers van Afrikaanse en 
Hindoestaanse (Indiase) herkomst HVZ meer voor. Datzelfde geldt voor HVZ-gerelateerde 
ziekenhuisopnames, en HVZ-gerelateerde sterfte. Dit patroon wordt ook waargenomen 
in etnische minderheidspopulaties van Afrikaanse en Indiase herkomst in andere 
geïndustrialiseerde landen. Een belangrijke risicofactor voor HVZ is een gebrek aan fysieke 
activiteit. Naar deze risicofactor is veel onderzoek gedaan in populaties van Europese 
herkomst, maar er zijn geen uitgebreide populatie studies die de relatie beschrijven tussen 
specifieke maten van fysieke activiteit en HVZ en HVZ risicofactoren in verschillende 
etnische groepen. Fysieke activiteit en het patroon van fysieke activiteit kan verschillen 
tussen etnische groepen. Daardoor zou de relatie van fysieke activiteit met HVZ kunnen 
verschillen van die onder autochtone Nederlanders.
Dit proefschrift beschrijft etnische verschillen in fysieke activiteit, evenals de associatie van 
fysieke activiteit met HVZ en HVZ risicofactoren in Hindoestaans-Surinaamse, Afrikaans-
Surinaamse en Europees-Nederlandse etnische groepen. We beschrijven ook de associatie 
van fysieke activiteit met contextuele factoren, met name sociaal economische positie en de 
context van twee verschillende landen.

Hoofdstuk 1 beschrijft de relatie tussen fysieke activiteit en HVZ. Tevens wordt in dit 
hoofdstuk het conceptuele model beschreven. Verder worden de drie delen waaruit het 
proefschrift bestaat beschreven, met een opsomming van de specifieke onderzoeksvragen 
die worden beantwoord per onderdeel. Het eerste deel bestudeert etnische verschillen in 
de meting en operationalisatie van fysieke activiteit (Hoofdstuk 2). Het tweede deel focust 
op de relatie tussen fysieke activiteit en HVZ en risicofactoren voor HVZ in verschillende 
etnische groepen (Hoofdstukken 3-5). Het derde deel focust op sociaal-economische 
en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de mate waarin iemand fysiek actief is 
(Hoofdstukken 6-7).

In Hoofdstuk 2 beschrijven we de prevalentie van verschillende typen fysieke activiteit, 
inclusief het percentage van de bevolking dat aan de norm voor gezond bewegen voldoet, 
in verschillende domeinen van activiteit in de Hindoestaans-Surinaamse, Afrikaans-
Surinaamse en Europees-Nederlandse groepen. We onderscheidden onder meer de 
volgende domeinen van fysieke activiteit: In de vrije tijd, op het werk, in het huishouden, 
en tijdens het reizen van en naar het werk. We vonden dat de fysieke activiteit per domein 
van activiteit verschilde tussen de etnische groepen. Dit gold voor de frequentie, maar 
ook voor de intensiteit en duur van de activiteit. Zo kwam fysieke activiteit tijdens het 
reizen naar het werk vaker voor in de Europees-Nederlandse groep dan in de Surinaamse 
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groepen. Deze activiteit droeg daarmee meer bij aan realiseren van de norm voor gezond 
bewegen in de Europees-Nederlandse groep dan in de Surinaamse groepen. Intensieve 
activiteit op het werk was van een langere duur onder Surinamers dan onder Nederlanders 
en droeg daarmee meer bij aan de norm voor gezond bewegen in de Surinaamse groepen. 
Onder de Hindoestaans-Surinaamse vrouwen haalden een lager percentage de norm voor 
gezond bewegen dan de Europees-Nederlandse vrouwen. Lagere percentages van de norm 
voor gezond bewegen vonden we ook onder de Hindoestaanse-Surinaamse mannen en 
de Afrikaans-Surinaamse groepen vergeleken met de Europees-Nederlandse groepen, 
hoewel die verschillen niet statistisch significant waren. Etnisch specifieke activiteiten van 
de Surinaamse groep, zoals yoga en dansen, droegen bij aan het halen van de norm voor 
gezond bewegen. Zouden we geen rekening hebben gehouden met deze etnisch specifieke 
activiteiten, dan waren de etnische verschillen in het percentage personen dat aan de norm 
voldeed relatief gezien groter geweest. Deze resultaten laten zien dat een brede groep 
domeinen en activiteiten meegenomen moet worden in het meetinstrument om etnische 
verschillen in fysieke activiteit goed in kaart te brengen. 

In Hoofdstuk 3 bestuderen we het verband tussen een laag niveau van fysieke activiteit 
en HVZ in de Europees-Nederlandse, Hindoestaans-Surinaams en Afrikaans-Surinaamse 
etnische groepen. HVZ werden vastgesteld aan de hand van gegevens over de diagnoses 
gesteld tijdens ziekenhuisopnames uit de landelijke ziekenhuisregistraties. We vonden 
dat een laag niveau van fysieke activiteit was geassocieerd met een hoger risico op een 
HVZ-gerelateerde opname in de 5.5 jaar die de deelnemers gevolgd waren vanaf het eerste 
interview. We vonden geen bewijs voor een verschillende relatie tussen fysieke activiteit en 
HVZ-gerelateerde ziekenhuisopname tussen de etnische groepen. Deze resultaten geven 
weer dat het positieve effect van fysieke activiteit op het voorkomen van HVZ, gemeten aan 
de hand van ziekenhuisopnames, vergelijkbaar is voor de etnische groepen.

In Hoofdstuk 4 analyseren we het verband tussen een laag niveau van fysieke activiteit 
en het voorkomen van  type 2 diabetes onder de Hindoestaans-Surinaamse, Afrikaans-
Surinaamse en Europees-Nederlandse etnische groepen. We vonden dat een laag niveau 
fysieke activiteit was geassocieerd met een hoger voorkomen van type 2 diabetes in de 
multi-etnische studie populatie. Er was geen sprake van etnische verschillen in de relatie 
tussen fysieke activiteit en type 2 diabetes. Deze resultaten suggereren dat het positieve 
verband tussen fysieke activiteit en type 2 diabetes gelijk is voor alle etnische groepen.

In Hoofdstuk 5 beschrijven we de etnische verschillen in het verband tussen een somscore  
voor fysieke activiteit, gebaseerd op zowel intensiteit als duur van fysieke activiteit, en 
bloedlipidenwaarden (HDL cholesterol en triglyceriden). Tevens bekijken we het verband 
tussen de onderliggende dimensies van fysieke activiteit (namelijk intensiteit en duur) met 
HDL cholesterol en triglyceriden. Fysieke activiteit bleek alleen geassocieerd met HDL 
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cholesterol en triglyceriden in de Afrikaans-Surinaamse groep, maar niet in de andere 
groepen. De intensiteit van fysieke activiteit was wel geassocieerd met HDL cholesterol 
in de Europees-Nederlandse en Afrikaans-Surinaamse groepen en met triglyceriden 
in alle etnische groepen. Deze bevindingen zijn een aanwijzing dat de intensiteit meer 
consistenter gerelateerd is aan bloedlipiden in de verschillende etnische groepen dan de 
somscore voor fysieke activiteit. Verdere analyses lieten zien dat de inconsistente resultaten 
tussen de etnische groepen in het verband van de somscore met bloedlipiden mogelijk hun 
oorsprong hebben in een etnisch verschillend aandeel van de onderliggende dimensies van 
de activiteit.

In Hoofdstuk 6 beschrijven we verschillen in het verband tussen sociaal economische 
positie en fysieke activiteit tussen de Hindoestaans-Surinaamse, Afrikaans-Surinaamse en 
Europees-Nederlandse etnische groepen. De focus in deze studie lag op fysieke activiteit 
in de vrije tijd en tijdens het reizen van en naar het werk. De associatie tussen een hoger 
opleidingsniveau en meer fysieke activiteit tijdens het reizen van en naar het werk was 
het sterkste in de Europees-Nederlandse mannen, minder sterk in de Hindoestaans-
Surinaamse mannen en afwezig onder Afrikaans-Surinaamse mannen. Indien we in plaats 
van opleiding, rekening hielden met beroep (fysiek zware arbeid en lichte arbeid), dan 
zagen we dit verband met fysieke activiteit tijdens het reizen van en naar het werk niet. 
Bij vrouwen vonden we juist een associatie van fysieke activiteit tijdens het reizen van en 
naar het werk met beroep in plaats van opleiding. In geen van de groepen vonden we een 
verband tussen opleiding of beroep en fysieke activiteit in de vrije tijd. Deze resultaten 
suggereren dat interventies zich niet alleen zouden moeten richten op groepen met een 
laag sociaal economische positie, maar ook op groepen met een hogere positie. Dit geldt 
met name onder de Hindoestaans-Surinaamse en Afrikaans-Surinaamse groepen.

In Hoofdstuk 7 testen we de convergentie hypothese, die stelt dat het niveau van 
verschillende soorten fysieke activiteit in etnisch groepen het niveau van de autochtone 
bevolking zal benaderen. We doen dit in twee onderzoeken uit Nederland en Engeland en 
vergelijken hierbij de gerapporteerde fysieke activiteit in de vrije tijd tussen de Nederlandse 
en Engelse etnische groepen en autochtone Nederlandse en Engelse populaties. We vonden 
dat in de populaties van Europese, Afrikaanse en Hindoestaanse herkomst in Nederland 
meer werd gefietst en gesport dan in de vergelijkbare Engelse groepen, terwijl in de Engelse 
groepen juist weer meer werd getuinierd. Hierbij viel wel op dat zowel in Nederland als 
in Engeland de etnische groepen minder actief fietsten, sportten of tuinierden dan de 
autochtone bevolking. In beide landen rapporteerden de Afrikaanse groepen echter vaker 
te dansen en de Engelse groep van Indiase herkomst minder vaak 30 minuten of meer 
te wandelen dan de autochtone groepen. De consistente verschillen tussen landen in de 
lokaal populaire activiteiten sporten, tuinieren, en fietsen over alle etnische groepen zijn 
een mogelijke aanwijzing van convergentie. Een verdere analyse van de relatie tussen 
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verblijfsduur en prevalentie van fysieke activiteit leverde geen aanvullend bewijs. Dit was 
mogelijk een gevolg van de relatief lange verblijfsduur van de etnische groepen in onze 
studie.

Hoofdstuk 8 geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een uitgebreide 
reflectie op een aantal van de opvallende bevindingen uit dit proefschrift. Tevens worden 
enkele implicaties voor preventie en toekomstig onderzoek beschreven. Het hoofdstuk 
eindigt met de algemene conclusies.
We hebben drie algemene conclusies geformuleerd. Ten eerste, etnische verschillen in 
fysieke activiteit variëren per domein. Dit is van invloed op het halen van de norm voor 
gezond bewegen. We bevelen aan om naast een norm ook andere (volume-) maten voor 
fysieke activiteit mee te nemen bij de bestudering van etnische verschillen in fysieke 
activiteit en de relatie met cardiovasculaire gezondheid.
Ten tweede, vonden we dat, ondanks dat de Engelse en Nederlandse etnische groepen 
van Afrikaanse en Hindoestaanse (Indiase) herkomst zich wel lijken aan te passen aan het 
patroon van fysieke activiteit in de autochtone groepen, het niveau van fysieke activiteit 
over het algemeen nog lager was in de etnische minderheidsgroepen dan in de autochtone 
groepen. De aanpassing aan het lokale patroon van fysieke activiteit geeft aan dat er sprake 
is van convergentie onder invloed van de omgeving waarin de etnische groepen terecht zijn 
gekomen. De vergelijking tussen landen bleek hierbij van grote waarde voor het bestuderen 
van het mogelijke effect van omgevingsinvloeden.
Ten derde, laten de resultaten zien dat alle groepen weliswaar baat kunnen hebben bij 
meer fysieke activiteit, maar dat dit effect mogelijk sterker zal zijn in de Hindoestaans-
Surinaamse en Afrikaans-Surinaamse groepen dan in de Europees-Nederlandse groep 
vanwege het gemiddeld lagere niveau van fysieke activiteit. Onze resultaten suggereren ook 
dat het patroon van fysieke activiteit naar sociaal economische positie in de Surinaamse 
groepen verschilt van het patroon in de autochtone populatie. Het is daarom belangrijk om 
niet alleen fysieke activiteit te stimuleren, maar ook te blijven monitoren hoe de (sociale) 
patronen van fysieke activiteit veranderen over de tijd.  
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